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De IS® 2600 zero-turn maaier is uitgerust met 

een krachtige energie-efficiënte dieselmotor 

en met functies die de productiviteit verhogen. 

Geen enkele andere maaier van deze klasse 

kan deze kenmerken evenaren en dat is eens te 

meer zo in combinatie met de voordelen van de 

gepatenteerde ophanging van Ferris®. Het hele 

systeem volgt moeiteloos het ruwste terrein en 

wordt met de grootste nauwkeurigheid gestuurd. 

Alle schokken worden gedempt, waardoor mens 

en machine minder worden belast. Met ons iCDTM 

maaisysteem en de smeerbare gietijzeren assen 

met een lange levensduur, weerstaat deze machine 

met glans het zware werk van de professionele 

landschapsverzorger.
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* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

TOT 

HECTARE/UUR 

(132 CM) (155 CM)
1,90 2,23

BIJ 80% EFFICIËNTIE

KM/U
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RIJSNELHEID

TRILLINGEN*

m/s2

HAND-

ARMTRILLINGEN

< 2,5

LICHAAMS-

TRILLINGEN

< 0,5
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* Vermogen bepaald door motorfabrikant.

MOTORGROEP

   De Yanmar 3TNM74F dieselmotor is geschikt 

voor de meest veeleisende toepassingen.

   De FPG RadialSealTM cyclonale, tweetraps 

industriële luchtreiniger van Donaldson® 

garandeert dat de inlaatlucht ook in de meest 

stoffige omstandigheden zuiver is.

   Dubbele brandstoftank met een totale inhoud 

van 42 liter en een peilmeter in elke tank.

   Primaire en secundaire brandstoffilter voor  

extra langdurige bescherming.

   Handige motorkap voor een makkelijke toegang 

tijdens het onderhoud.

MAAIDEK

   Dankzij de iCDTM-technologie van het maaidek 

heeft het gras meer tijd om terug recht te 

komen voor het de maaimessen raakt, wat een 

mooier maaibeeld geeft.

   De configuratie van het maaidek met 

achteruitworp en de in de fabriek 

geplaatste geleideplaat voor achteruitworp 

en mulchmessen is een veelzijdige 

opstelling, die geschikt is voor de meeste 

maaiomstandigheden. 

   Maaihoogte: 3,8 - 12,7 cm (1.5” - 5”) 

verstelbaar in stappen van 0,6 cm (.25”).

   Gietijzeren mesassen met smeernippels 

bovenaan.

AANDRIJVING / FRAME

   Gepatenteerd veersysteem dat het comfort en de 

productiviteit van de bestuurder drastisch verhoogt, 

waaronder: 

-  IS® onafhankelijke voorwielophanging met 

onafhankelijke bevestigingsarmen en grote, 

verstelbare spiraalgeveerde schokdempers

  -   Swingarm achterwielophanging met draaibare 

transmissiehouder en grote, verstelbare 

schroefveerpoten.

   Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400TM transmissie 

met onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen 

en een maximaal uitvoerkoppel van 780 Nm.

   Robuust gelast frame met stalen buizen van  

38,1 x 50,8 mm en met een wanddikte van 3,0 mm.

   Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming 

van het motorcompartiment. 

BESTURING & COMFORT

   Grote bedieningspost met ergonomisch geplaatst 

bedieningspaneel, bekerhouder  

en opbergvak.

   Gecertificeerde inklapbare rolbeugel (ROPS).

   Pedaal met veerbekrachtiging om het maaidek 

makkelijk te heffen.

   Comfortabele stoel met halfhoge rugleuning, 

gestoffeerde armleuningen en rolgordel.

   Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijke  

toegang tijdens het onderhoud aan het aandrijfsysteem 

van het maaidek.

   Elektrische koppeling van de aftakas.

24 PK* Yanmar vloeistofgekoelde 

dieselmotor met 3 cilinders 

155 cm - 61” iCDTM  

maaidek met achteruitworp 

IS2600ZY24D52RDCE

IS2600ZY24D61RDCE

24 PK* Yanmar vloeistofgekoelde 

dieselmotor met 3 cilinders 

132 cm - 52” iCDTM  

maaidek met achteruitworp 

MODEL MOTOR MAAIDEK

INDEPENDENT

S U S P E N S I O N


